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Tämä ruudun ohje on osa projektia, jossa on suunniteltu Kalevala-aiheinen virkattu torkkupeitto
Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Yleistiedot ja linkit peiton muihin osiin löytyvät Arteenin
blogista Kalevala CAL info-postauksesta www.arteeni.fi/kalevalacal-fi

s = silmukka
kjs = ketjusilmukka
ps = piilosilmukka
ks = kiinteäsilmukka
puolip = puolipylväs
p = pylväs
pp = pitkäpylväs
pc = popcorn
p2yht = kaksi pylvästä yhteen
KEp = kohovirkattu pylväs edestä
lk = langankierto

pc: tehdään 4 pylväällä: 4 p samaan s:aan, poista koukku s:sta, työnnä koukku 1. p:n ja
uudelleen s:n läpi, lk, vedä lanka läpi molemmista koukulla olevista s:ista.
p2yht: lk, työnnä koukku s:n läpi, lk, vedä lanka s:sta läpi, lk, vedä lanka kahden koukulla olevan
s:n läpi, lk, työnnä koukku seuraavan s:n läpi, lk, vedä lanka s:sta läpi, lk, vedä lanka kahden
koukulla olevan s:n läpi, lk, vedä lanka loppujen kolmen koukulla olevien s:n läpi.
KEp: lk, työnnä koukku edellisen krs:n p:n oikealta puolelta läpi ja tuo se p:n vasemmalta
puolelta etupuolelle, lk, vedä lanka p:n takapuolelta läpi etupuolelle, lk, vedä lanka kahden
koukulla olevan s:n läpi, lk, vedä lanka kahden koukulla olevan s:n läpi.
.
Tekijänoikeudesta:
Minä, Marika Nordling, pidätän oikeudet koko malliin, kuviin ja ohjeeseen. Sinulla ei ole oikeutta
kopioida, muokata, jakaa tai myydä tätä kokonaisuutta tai mitään yksittäistä osaa. Voit jakaa
linkin, jos haluat jakaa ohjeen jonnekin. Voit myydä itse valmistamasi tuotteen, kunhan mainitset
minut suunnittelijana. Kiitos!
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1.KRS: 3kjs (lasketaan 1p:ksi), 7 p renkaaseen (=8p), yhdistä ps:lla alun kolmanteen
kjs:aan.
2.KRS: 3kjs (lasketaan 1p:ksi), 1p samaan s:aan, 2p jokaiseen p:een (=16p), yhdistä ps:lla
alun kolmanteen kjs:aan.
3.KRS: 3kjs (lasketaan 1p:ksi), 3p samaan s:aan, poista koukku s:sta, työnnä koukku kjs:n
kolmanteen s:aan, työnnä koukku uudestaan 3. p:n s:sta läpi, lk, vedä lanka läpi
molemmista koukulla olevista s:sta (=aloituspc), 3 kjs,* jätä 1 p väliin, pc, 3 kjs*, toista *--*
vielä 6 kertaa, yhdistä ps:lla pc:n yläosaan.
4.KRS: Katkaise keltainen lanka ja jatka oranssilla langalla. * 1 kjs, 1 KEp 2. krs:n
vapaaseen p:een (pc:ien välissä), 1kjs, 1ps pc:n yläosaan*, toista *--* vielä 7 kertaa.

4. Kerros
5.KRS: yhdistä 3:nnen js 4:nnen krs:n kjs:n kaaret ps:lla, 3kjs (lasketaan 1p:ksi), 1p kjs:n
kaareen, 1p KEp:een, 2p kjs:n kaareen, hyppää pc:n yli,* 2p kjs:n kaareen, 1p KEp:een,
2p kjs:n kaareen, hyppää pc:n yli *, toista *--* vielä 6 kertaa, yhdistä ps:lla alun kolmanteen
kjs:aan.
6.KRS: * 1 ps, 1ks, 1ps, 3kjs, p2yht, 3kjs*, toista *--* vielä 7 kertaa, 1ps. Katkaise oranssi
lanka.
7.KRS: Kiinnitä keltainen lanka mihin tahansa p2yht:n yläosaan ps:lla, 1kjs, 1ks samaan
p2yht:n p:iden väliin, 3kjs, 1 KEp 5. krs:n vapaaseen p:een, 3kjs, * 1ks p2yht:n p:iden
väliin, 3kjs, 1 KEp 5. krs:n vapaaseen p:seen, 3kjs*, toista *--* vielä 6 kertaa, yhdistä ps:lla
alun ks:aan.

8.KRS: 3kjs (lasketaan 1p:ksi), 3p samaan s:aan, poista
koukku s:sta, työnnä koukku kjs:n kolmanteen s:aan, työnnä
koukku uudestaan 3. p:n s:sta läpi, lk, vedä lanka läpi
molemmista koukulla olevista s:sta (=aloituspc), 2p kjs:n
kaareen, pc KEp:een, 2p kjs:n kaareen, * pc ks:aan, 2p kjs:n
kaareen, pc KEp:seen, 2p kjs:n kaareen*, toista *--* vielä 6 kertaa, yhdistä ps:lla pc:n
yläosaan.
9.KRS: * 5kjs, 1ps seuraavan pc:n yläosaan, 5kjs, 1ps seuraavan pc:n yläosaan, 5kjs, 1p
seuraavan pc:n yläosaan, 5kjs, 1ps seuraavan pc:n yläosaan*, toista *--* vielä 3 kertaa,
katkaise keltainen lanka ja tee viimeinen ps oranssilla langalla.
10.KRS: * (1ks, 1puolip, 2p, 1 puolip, 1ks) kjs:n kaareen, (1ks, 1puolip, 2p, 1 puolip, 1ks)
seuraavaan kjs:n kaareen, (1ks, 1puolip, 2p) seuraavaan kjs:n kaareen, (1pp, 2kjs, 1pp)
seuraavaan p:een, (2p, 1puolip, 1ks) seuraavaan kjs:n kaareen*, toista *--* vielä 3 kertaa,
1ps alun ks:aan, katkaise oranssi lanka.
11.KRS: Kiinnitä petrooli lanka 10.krs:n alun ja lopun ks:iden väliin ps:lla, 3kjs (lasketaan
1p:ksi), 3kjs, 1ks p:iden väliin, 3kjs, 1p ks:iden väliin, 3kjs, 1ks p:iden väliin, 3kjs, 1p
ks:iden väliin, 3kjs, 1ks p:iden väliin, 4 kjs, 1ks kjs:n kaareen, 4kjs, 1ks p:iden väliin, 3kjs, *
1p ks:iden väliin, 3kjs, 1ks p:iden väliin, 3kjs, 1p ks:iden väliin, 3kjs, 1ks p:iden väliin, 3kjs,
1p ks:iden väliin, 3kjs, 1ks p:iden väliin, 4 kjs, 1ks kjs:n kaareen, 4kjs, 1ks p:iden väliin,
3kjs*, toista *--* vielä 2 kertaa, yhdistä ps:lla alun kolmanteen kjs:aan.
12.KRS: Jokaisen sivun neljään keskimmäiseen kjs:n kaareen 1ks 2puolip 1ks, kahteen
reunimmaiseen kjs:n kaareen 1ks 2p 1ks, 1ps alun ks:aan.
13.KRS: Tässä kerroksessa ps tehdään edellisen kerroksen puolip:iden väliin, sekä
p:iden väliin, vaikka on mainittu vain p:iden väliin. 1ps seuraavaan s:aan, 1ps p:iden
väliin,* 3kjs, 1ps p:iden väliin*, toista *--* vielä 4kertaa, **4kjs, 1pp kulman toiseen ks:aan,
4kjs, 1ps p:iden väliin**, toista *--* 7kertaa, toista **--**, toista *--* 7kertaa, toista **--**,
toista *--* 7kertaa, toista **--**, toista *--* 2kertaa, viimeinen ps samaan kuin alun ps.
14.KRS: Jokaisen sivun kolmeen keskimmäiseen kjs:n kaareen 1ks 2puolip 1ks, kolmeen
reunimmaiseen 1ks 2p 1ks, kulmiin 1p pp:een, 2kjs, 1p pp:een, katkaise lopussa petrooli
lanka ja tee harmaalla langalla 1ps alun ks:aan.
15.KRS: Tässä kerroksessa ks tehdään edellisen kerroksen puolip:iden väliin, sekä p:iden
väliin, vaikka on mainittu vain p:iden väliin. 2kjs (lasketaan 1puolip:ksi), 1kjs, 1ks p:iden
väliin, *1kjs, hyppää 1ks yli, 1puolip ks:aan, 1kjs, 1ks p:iden väliin*, toista *--* 4kertaa,
**3kjs, 1ks kjs:n kaareen, 3kjs, 1ks p:iden väliin,**, toista *--* 8kertaa, toista **--**, toista *-* 8kertaa, toista **--**, toista *--* 8kertaa, toista **--**, 1kjs, 1puolip ks:aan, 1kjs, ks, 1kjs,
1puolip, 1kjs, ks ja 1 kjs, yhdistä ps:lla alun toiseen kjs:aan.
16.KRS: 3kjs (lasketaan 1p:ksi), virkkaa jokaiseen kjs:n kaareen 2p, paitsi sivun
keskivaiheilla kahteen kjs:n kaareen 1p ja reunimmaisiin kolmen kjs:n kaariin 3p, virkkaa
jokaisessa kulmassa 1p ks:aan, 2kjs, 1p ks:aan, yhdistä lopuksi ps:lla alun kolmanteen
kjs:aan.
Työssä on 38 p/reuna.
Ohjeen suunnitellut ja laatinut,
Marika Nordling

